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    Székesfehérvári Első Lions Club 

 „We serve!” – „Szolgálunk!” 

„VAGYOK, hogy szeressek… 

 VAGYOK, hogy szeressenek… 

  VAGYOK, hogy megmutassam magam… 

   SEGÍTS, hogy megismerhessem a világot!” 

 

VAGYOK 2018 

Vakok és Gyengén látók Országos Kulturális és Művészeti Találkozója 

Székesfehérvár, 2018. április 07. 

 

Kedves Lions Barátok! 

A Székesfehérvári Első Lions Club tagsága nagyon sok szeretettel hív és vár Benneteket 

2018. április 7- én Székesfehérváron a „VAGYOK 2018” rendezvényünkre, mely a 

látássérült, sérült és hátrányos helyzetű embertársaink számára az esélyegyenlőség jegyében a 

bemutatkozás és figyelemfelkeltés lehetőségét nyújtja. 

2006 októberében hirdette meg a Székesfehérvári Első Lions Club a Kossuth Rádióban a 

Vakok és Gyengén látók Országos Kulturális és Művészeti Találkozóját, mely a mai napig 

példa nélküli rendezvény hazánkban. A jó ügy mellé készséggel állt a Lions Clubok 

Magyarországi Szövetsége, és vette fel kiemelt programjai közé. 

Kérünk Benneteket, gyertek el, vegyetek részt a programjaikon, legyetek velünk és látássérült, 

sérült és hátrányos helyzetű barátainkkal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsklub.hu/
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    Székesfehérvári Első Lions Club 

 „We serve!” – „Szolgálunk!” 

 

Tisztelt klubelnökök, klubtagok! 

Felhívással fordulunk hozzátok, amennyiben ismertek olyan látássérült, sérült, hátrányos 

helyzetű embereket, csoportokat aki/akik képzőművészeti és/vagy előadó művészi 

kategóriában meg szeretnék mutatni tehetségüket, azt jelezzétek felénk. 

A „VAGYOK 2018” rendezvényre két fő kategóriában lehet jelentkezni:                           

- képzőművészet (szövés-fonás, festészet-rajz, fotó, kerámia, gyöngyfűzés, hímzés, 

fafaragás, stb) 

- előadóművész (vers-próza, ének, hangszeres zene, jelenet, humor, tánc, stb). 

Ez egy nagyszerű lehetőség minden sérült embernek, hogy felfedezzék kiváló képességét, 

hogy együtt örüljön társaival saját és mások sikereinek, hogy elfeledtessük mindenkivel napi 

gondját, baját, és örömet, fényt vigyünk az életébe. 

Jelentkezés a mellékelt nevezési lapon, jelentkezési határidő 2018. március 25.  A 

jelentkezést a vagyokrendezveny@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni. 

A felhíváson túl kéréssel is fordulunk felétek, amennyiben van olyan fellépő vagy alkotó, 

akik rajtatok keresztül vagy a ti támogatásotokkal jelentkezik, úgy az ő/ők idejutásában 

kérnénk a segítségeteket. Eddig, mind a tíz rendezvényen minden fellépő és kiállító jutalomba 

részesült, ezt a hagyományt idén is folytatni szeretnénk, ehhez kérjük bármilyen jellegű 

felajánlásotokat, támogatásotokat, ez lehet termék, szolgáltatás vagy anyagi juttatás. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsklub.hu/
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    Székesfehérvári Első Lions Club 

 „We serve!” – „Szolgálunk!” 

Program: 

2018. április 07. szombat 9:00 

Helyszín: ALCOA KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Klubház (8000. Székesfehérvár, Verseci u. 

1-15.) 

Az országos találkozóra nevezők képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás ünnepélyes 

megnyitója 

2018. április 07. szombat 9:30 - 16:00 

Helyszín: ALCOA KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Klubház (8000. Székesfehérvár, Verseci u. 

1-15.) 

Látássérült és sérült társaink bemutatkozásai az előadó művészeti kategóriákban 

 

 

 

Székesfehérvár, 2018. február hó. 

 

Tisztelettel és lions barátsággal: 

Ságiné Farkas Gyöngyi 

 elnök 

     +36-30-827-9051 

       vagyokrendezveny@gmail.com 

http://www.lionsklub.hu/

